
فأنتم اآلن يعين حسب ما شرحتم و وصفتم يدخل فيما أنا أراه مناسبا أّن ذهابكم إىل هناك يفيد ألّن  الشيخ :

ن أحوج ما يكون إىل مثل هذه اإلعانة و الطّبابة و الّتمريض و ما شابه ذلك بال شّك اجليش العراقي اآل

املساعدة , أّما ملباشرة القتال فهذا مل يكن من قبل من رأيي ألّن األفراد هؤالء ليس عندهم من األسلحة و من 

القّوة اّليت تتناسب مع شراسة احلرب املضروبة على الّشعب العراقي فإذا كان األفراد اّلذين خرجوا من اجلزائر يف 

فهذا شيء طّيب و هذا اّلذي أنا يعين قلته للّشيخ علي أّما مباشرة القتال فنحن ال نرى  مثل هذه االختصاصات

أن يكون ذلك من أفراد و إّمنا من احلكومات و مع األسف كما ترون احلكومات منطوية على نفسها و ليس هلا 

و لكن مع هذا أي مع من املساعدة للّشعب العراقي أو اجليش العراقي سوى الكالم و الّتحميس و حنو ذلك 

معرفة أّنكم يعين ذووا اختصاصات خمتلفة فأرى أن تّتصلوا مع الّشيخ علي هاتفّيا البّد أّن عليكم مسؤول يعين  

  كرئيس .

  بن عّزوز . السائل :

  سائل آخر : هو له نائب الشيخ علي و عضو يف املكتب الوطين .

ّشيخ علي و يقول أّنكم مسعتم مبا وقع من حيث إعالن كوّيس , له نائب فأرى أن يّتصل الّنائب بال  الشيخ :

صّدام اإلنسحاب من الكويت فإذا شّجعكم على الّذهاب رغم ذلك فامضوا و نرجو أن تكونوا موفّقني يف القيام 

  بواجبكم , واضح ؟

  واضح . السائل :

  .مبا تنصحونا يا شيخ يعين أخريا بعد هذه اجللسة الطّّيبة إن شاء اهللا  السائل :

طّيبك اهللا , أنا أنصحكم مبا ذكرته أكثر من مرّة لبعض الّشباب املتحّمسني هنا يف الّذهاب إىل هناك  الشيخ :

أن تكونوا حريصني على احملافظة على األحكام الّشرعّية يف حالة إقامتكم هناك يف بالدكم فضال عن حال 

ل يذهبون إىل احلّج إىل بيت اهللا احلرام و هو فرض و إقامتكم يف غربتكم فإّن كثريا من الّناس قلت و ال أزال أقو 

يرمحك اهللا , و هو فرض مرّة واحدة يف العمر كما تعلمون و مع ذلك فكثري منهم يف طريقه إىل احلّج أو يف 

عودته من احلّج يقع يف خمالفات شرعّية حتبط عمله فقد يضّيعون الّصالة ذهابا و إيّابا و قد يتعّللون أو جيدون 

فسهم أعذارا يف تركهم للّصالة , فهل هؤالء يعودون راحبني أم خاسرين ؟ هؤالء احلّجاج اّلذين يذهبون ليقضوا ألن

فريضة احلّج عليهم و مع ذلك يضّيعون فرائض من الّصالة و من غري الّصالة فكثريا ما مسعنا أّن بعض هؤالء 

يسّب ربّه إىل آخره فهذا يعود من احلّج خبّفي  احلّجاج لسوء تربيتهم قد يسّب أحدهم دين أخيه املسلم , قد

" و ما حججت و لكن حّجت اإلبل حنني كما يقول املثل العريب القدمي بل كما قال ذلك البدوي ملثل هذا قال 



فنصيحيت لكم و لكّل الّشباب املسلم اّلذين يكونون هناك أو يذهبون إىل هناك أن يكونوا حريصني على أن ال  "

من الفرائض األخرى و الواجبات األخرى . فمثال أنتم البّد أّنكم مسعتم بصالة يف كتب الفقهاء  يضّيعوا شيئا

تسّمى بصالة اخلوف و هناك صالة أخرى تسّمى بصالة اخلوف الّشديد و بعضهم كان يسّميه بصالة املسايفة 

حّىت يف هذه احلالة ال جيوز للمسلم  تعرفون و البّد ما معىن املسايفة واضح ! أي اإللتحام و اإلشتباك مع الكّفار

أن يضّيع صالة من الّصلوات اخلمس و لكن ربّنا عّز و جّل خيّفف على عباده و يسّهل هلم القيام مبا فرض 

عليهم فيسقط عنهم بعض ما كان فرضا عليهم فكما تعلمون بالّنسبة لصالة الّسفر فهي قصر أّما صالة اخلوف 

رّباعّية يف الّسفر تصبح ثنائّية و هذه الثّنائّية بسبب اخلوف و القتال تصبح فرديّة فهي قصر القصر أي الّصالة ال

أظّن أّن هذا معروف لديكم و لكن إذا ما التحم اجليشان فهناك ال يبقى ركوع و ال سجود إّمنا هو الّتكبري و 

الة اخلوف الّشديد ذلك ختفيف من إمياء بالرّأس فقط . ملاذا ربّنا عّز و جّل يّسر هذا الّتيسري على عباده يف ح

رّبكم و رمحة و لكي ال يكون املسلم غافال عن ربّه و عن عبادته حىت يف ساعة العسرة و إذا كان األمر هكذا 

فمن باب أوىل إذا كنتم مثال تعاجلون أمرا كّل منكم على حساب ختّصصه فأدركتم الّصالة فال ينبغي أن يلهيكم 

ة مثال يف وقتها هكذا جيب على املسلم أن يكون مع اهللا عّز وجّل يف استحضاره ذلكم األمر عن أداء الّصال

  هذا ما حيضرين اآلن . (( فاتّقوا اهللا ما استطعتم ))لطاعته وعبادته حّىت يف أحرج األوقات 

  ريب جيازيك عندي سؤال واحد فقهي . السائل :

  تفّضل . الشيخ :

اب اجلهاد هو من الفقه إن شاء اهللا , الّسؤال كالّتايل يا شيخي , سائل ما دمنا يف إطار الفقه حّىت ب السائل :

يسأل يقول هل الّتوبة الّنصوح تسقط كبرية من الكبائر و هي أّن رجل حمصن متزّوج بالطّبع زىن و حنن نعرف أّن 

  حّد الزّاين احملصن و هو الّرجم حّىت املوت .

  و هو كذلك . الشيخ :

  ام معطّلة , هل اآلن الّتوبة الّنصوح تسقط هذا الّذنب الكبري أم كيف العمل ؟و اآلن األحك السائل :

ال شّك أّن الّتوبة الّنصوح تسقط , لعّلكم تذكرون معي قول اهللا تبارك و تعاىل يف وصف عباد الّرمحان  الشيخ :

ا و اّلذين يبيتون (( و عباد الّرحمان الذين يمشون على األرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالم

لربّهم سّجدا و قياما و اّلذين يقولون ربّنا اصرف عّنا عذاب جهّنم إّن عذابها كان غراما إنّها ساءت مستقّرا 

و مقاما و اّلذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما و الذين ال يدعون مع اهللا إالها 

اهللا إالّ بالحّق و ال يزنون و من يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب  آخر و ال يقتلون الّنفس الّتي حّرم



يوم القيامة و يخلد فيه مهانا إّال من تاب و آمن و عمل عمال صالحا فأولئك يبّدل اهللا سّيئاتهم حسنات 

لّصحيحة أّن فإذا الّتوبة متحو احلوبة مهما كان و كما تعلمون من بعض األحاديث ا و كان اهللا غفورا رحيما ))

فإذا كان أكرب الكبائر اإلشراك باهللا و كان اهللا  ( أكبر الكبائر اإلشراك باهللا )الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم قال 

ذكر يف اآلية الّسابقة أّن من صفات عباد الّرمحان ال يّتخذون هللا شريكا ّمث وصفهم بصفات أخرى ال يقتلون 

 من تاب و آمن و عمل عمال صالحا فأولئك يبّدل اهللا سّيئاتهم حسنات )) (( إالّ الّنفس و ال يزنون مثّ قال 

(( ال يدعون مع فإذا كان املشرك و هو اّلذي ارتكب أكرب الكبائر إذا تاب تاب اهللا عليه و الّزىن تأيت بعد ذلك 

جاء يف الّرتتيب القرآين يف  فالّزىن اهللا إلها آلخر و ال يقتلون الّنفس الّتي حّرم اهللا إّال بالحّق و ال يزنون ))

من ماذا  (( يلقون آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا إّال من تاب ))املرتبة الثّالثة فأولئك 

متحو احلوبة أي  ...؟ تاب من الّشرك , من قتل الّنفس بغري حّق و من الّزىن فإذا ال إشكال أبدا على أّن الّتوبة 

  نب فهذا جواب ما سألت و لعّله وضح لك إن شاء اهللا .اإلمث إمث الذّ 

  ال يا شيخ موش واضح لو مسحت . السائل :

  تفّضل . الشيخ :

يطّبق عليه احلكم يعين حكم القتل أو اجللد أو شيء من هذا القبيل  ...حنن نعرف أّن حكم املشرك  السائل :

  بينما الزّنا هلا حّد و هذا حنن قلنا بأنّه زان .

  اجلواب واحد بارك اهللا فيك , املشرك أال يقتل ؟ : الشيخ

  يقتل نعم . السائل :

  و الزّاين ؟  الشيخ :

  احملصن يقتل كذلك . السائل :

يقتل , فإذا مها سواء . فهذا املشرك اّلذي إن مل يسلم قتل , مثّ مل يقتل لعدم وجود األحكام الّشرعّية مثّ  الشيخ :

  بل توبته ؟تاب إىل اهللا و أناب , أال تق

  تقبل توبته . السائل :

  و ملاذا أشكل عليك األمر إذا ؟ الشيخ :

  بارك اهللا فيك يا شيخ . السائل :

  و فيك بارك . الشيخ :

ما حكم اّلذي له عمل يفيد يف العراق و الذي مل يكن له عمل و ذهب ليقاتل , ما هو حكمهما ؟  السائل :



  ية ؟ أردت أن أفهم جزاك اهللا خريا .هل هذا فرض عني عليه و الثّاين فرض كفا

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته , فهمت يا علي منه ؟ الشيخ :

احلليب : شيخنا سؤاله عن صفات الّناس اّلذين سيذهبون للعراق بعضهم قد يفيدهم بأن يكون له مهنة و عمل و 

  يقول هل هؤالء بالّرغم من كوم منقسمني .بعضهم ما عنده شيء , فشيخنا هو 

  عفوا القسم األّول اّلذي عنده مهنة . الشيخ :

احلليب : القسم الثّاين ما عنده خدمة يريد أن يذهب بنّية أنّه يقاتل , فأيّهم يكون اجلهاد عليه فرض عني و أيّهم 

  يكون فرض كفاية ؟

فرضان , فرض عني و فرض كفاية , إّما فرض عني أو ال فرض  هنا بالّنسبة للواقع يف العراق ليس هناك الشيخ :

عليه , إّما فرض عني أو ال فرض عليه فيفهم من كالمي الّسابق من هو اّلذي جيب عليه و يفرض عليه أن 

يذهب إىل العراق هو الذي يفيد الّشعب العراقي أو اجليش العراقي فائدة هم حباجة إليها , فهؤالء جيب عليهم 

ينّيا أن يذهبوا إىل تلك البالد أّما اآلخرون فال نقول بأنه فرض كفاية ذهام بل نقول ال جيوز هلم أن وجوبا ع

يذهبوا ألّم سيكونون عالة على الّشعب العراقي , هذا الّشعب اّلذي جيب علينا حنن معشر املسلمني يف كّل 

  الة عليهم , واضح اجلواب ؟ بالد اإلسالم أن نعينهم , أّن ننفق عليهم بديل أن نصبح حنن ع

  نعم نعم شيخ واضح . السائل :

طّيب , فإذا ليس هناك شيء فرض كفاية و شيء فرض عني إّمنا هو فرض واحد و هو فرض عني على  الشيخ :

من إذا ذهب هناك أفاد الّشعب و خباّصة اجليش العراقي , أّما غري هذا فال ينبغي أن يذهب إليهم سواهم . 

  إن شاء اهللا ؟وضح اجلواب 

  واضح شيخ . السائل :

  إن شاء اهللا . طيب فيه شيء غريه عندكم ؟ الشيخ :

  حنن إن شاء اهللا ننطلق بإذن اهللا إىل العراق . السائل :

  تنطلقون ليال ؟ الشيخ :

  إن شاء اهللا . السائل :

  عالن صّدام , أليس كذلك ؟لكّين أذّكركم بضرورة اإلّتصال بالّشيخ علي . ألّنكم أنتم خرجتم قبل إ الشيخ :

  نعم شيخ . السائل :



طّيب , هذا اإلعالن قد يغّري الربنامج , حّىت تكونوا على صلة بالّشيخ من جهة و تكونوا على علم  الشيخ :

بتطّورات اّليت تقع هناك يف البلد العراق و على ضوء ذلك ميكن أهل الّشورى يف الّنهضة يتداولون الرّأي يف هذا 

  أ أخريا على اجليش العراقي فإذا قالوا لكم انطلقوا تنطلقون إن شاء اهللا اّلذي طر 

  إن شاء اهللا .نستودعكم اهللا . السائل :

نستودعكم اهللا مجيعا دينكم و أماناتكم و خواتيم أعمالكم . و أهال مرحبا . وعليكم السالم ورمحة اهللا  الشيخ :

  وبركاته .

اق بقي وحده يقاتل فالّنتيجة هذه طبيعّية جّدا و خباّصة أنّه يقاتل عشرين ما أدري ما أقول , كون العر  الشيخ :

أو ثالثني دولة يعين دول العامل كّلها ضّده و دول العامل العريب نصفها ضّده و الّنصف اآلخر اللهّم حوالينا و ال 

ن نرجوا أن يكون يف ذلك عربة علينا . و لذلك يعين كّثر خريه صرب هذه األيّام كّلها هذا الّصرب لكن احلقيقة حن

ملن يعترب وأن يكون عاقبة هذا اإلنسحاب هو كما قلت لنبلوكم و لعّل اجليش العراقي و على رأسه احلزب البعثي 

و على رأسه صّدام حسني يتوبون إىل اهللا عّز و جّل توبة نصوحا عن كفرهم أو على األقّل ضالهلم القدمي حّىت 

وا نصر رّم على عدّوهم مهما كان عددهم و عّدم ألّن الّتاريخ اإلسالمي كما إذا ما صّحت توبتهم استحقّ 

تعلمون مجيعا حيّدثنا بأّن اجليش املسلم، املسلم الذي رئيسه و من حتت رئاسته حيكمون مع اهللا ومع ذلك إذا ما 

احلالة هذه أن ينهزم جيش مل يعرف خالفوا أمرا من أوامر اهللا يكون ذلك سببا لينهزموا أمام أعداء اهللا فال غرابة و 

عنه هذا أقّل ما يقال , مل يعرف عنه بأنّه كان مطيعا هللا عّز و جّل يف سلمه و يف حربه فليس غريبا أبدا أن 

يرجعوا القهقرى و ال أقول اآلن أن ينهزموا أمام أعداء اهللا عّز و جّل مع قّلة األوّل اجليش املسلم و بعده يف 

الّشريعة و كثرة العدّو املقاتل هلم اّلذين ال تأخذهم يف اهللا عّز وجّل رأفة و ال رمحة يف الظّاهر عن أحكام 

  املسلمني و إّمنا هم أعداء اإلسالم و املسلمني مجيعا فإنّا هللا و إنّا إليه راجعون .

وج العراق من و نسأل اهللا عّز و جّل أن يصدق يف هذه الّنتيجة املؤسفة , ال أقول املؤسفة خبر  ... الشيخ :

الكويت ألّن هذا من أهدافنا األوىل اّليت كّنا نبتغيها من اجليش العراقي أن يرتاجع عن ظلمه ال من حيث هذه 

الّنتيجة و إّمنا من حيث غلبة الكّفار عليهم و رّمبا دخلوا على العراقّيني ديارهم و سفكوا دماءهم و أكملوا يف 

جّل أن يكفيهم شّر هذه الّدول الكافرة و أن يصدق فيهم قوله تبارك و بالدهم دمارهم أيضا فنسأل اهللا عّز و 

  . (( و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم ))تعاىل 

إذا كان عندك إضافة على موضوع مبا يسّمى بأزمة اخلليج يعين بعدما انتهت األمور و استبانت  ... السائل :

  وايل عشرين اّليت مسعناها عن املوضوع ؟بعض األمور , فهل لك تعليق آخر غري األشرطة احل



  يعين تعليق على ما مضى أو على ما حدث بعدما مضى ؟ الشيخ :

  أردت إذا كان فيه جديد . السائل :

  ال ما فيه جديد إالّ تأكيد القدمي . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  أنت عندك شيء جديد ؟ الشيخ :

جيناك و سألناك أسئلة يوم أنت أصرّيت أو قلت من ضمن ما قلت بأّن  ...ا ال و اهللا جزاك اهللا خري  السائل :

  األمريكان لن ينسحبوا من املنطقة و سيبقوا هناك إىل األبد , هل غّريت رأيك يف هذا اآلن ؟

هذا نقوله استنتاجا و ليس رمجا بالغيب فقد نصيب و قد خنطئ , و هات نشوف مىت يطلعوا  الشيخ :

   يهّمك تظّن مثل حكاييت أّن األرض مسكونة اآلن ما يهّمك ألّن كلمة احلّق جيب أن تقال .األمريكان و ال

  طبعا ما يف شّك . السائل :

  مو هيك يا شاهني ؟ الشيخ :

  سائل آخر : عم يطلعوا العرب املسلمني .

ك اهللا فيك نقلتنا من من الغرائب و العجائب و هذا احلقيقة مثال صاحل للبحث الّسابق , يعين أنت بار  الشيخ :

موضوع فرعي كما يقولون يف بعض االصطالحات الفقهّية هيئة من هيئات الّصالة الوضع هذا , نقلتنا إىل مسألة 

هاّمة جّدا و هي يف الوقت نفسه يصلح مثاال ملا قلته لكم آنفا أنّه ال جيوز االعتماد على نصوص مل يطّبقها 

  ّلذي أرجو أن يكون خلفا صاحلا .الّسلف الّصاحل تطبيقنا حنن اخللف ا

فعلى الّرغم من أّن بعض إخواننا اّلذين حتّمسوا هلذا الواقع املؤسف اّلذي أنا أقطع بأنّه فرض على  الشيخ :

الّسعودّيني و على علمائهم خباّصة فرضا و مل يؤخذ هلم فيه رأي إطالقا مع ذلك فقد تعّصب كثري أو قليل ما 

ّلذي يصلنا أقّل القليل , حتّمسوا و ألّفوا مقاالت و بعضهم ّرسائل يف جواز االستعانة أدري ماذا أقول , ألّن ا

بالكّفار . فاستدّلوا حبوادث أّوال هذه احلوادث اّليت استدّلوا ا هي أضعف يف الّداللة على مقصودهم من هذه 

ات , فمن الّناحية هذه تكون حّجتهم أوهى األدلّة العاّمة على هذه اجلزئّية ألّا تلك األدّلة هي يف واقعها جزئيّ 

  من حّجتهم يف مسألة القبض , أدريت كيف ؟

  كيف ؟   السائل :

كنت غائبا عّين هذا هو , قلنا آنفا أّم يستدّلون يف مسألة القبض يف القيام الثّاين بأدّلة عاّمة , يف   الشيخ :

  بوقائع معّينة ليس فيها عموم و مشول , واضح ؟  مسألة جواز االستعانة بالكّفار يستدّلون بأدّلة خاّصة أي



  واضح . السائل :

فهي من احليثّية هذه َأضعف من أدلّتهم تلك يف اجلزئّية , يف اهليئة هذا أّوال , ثانيا ذه اجلزئّيات و  الشيخ :

قا كاستدالهلم مثال بعضها ليس هلا عالقة باالستعانة بالكّفار يف االستعانة م يف مقاتلة الكّفار اآلخرين إطال

بالّدليل اّلذي استصحبه الّرسول أبو بكر إىل املدينة , إيش هذا ؟ إيش عالقة هذا باالستعانة بالكّفار على قتال 

الكّفار و على ذلك فقس و ال أريد اخلوض يف الّتفاصيل إّمنا هي أدّلة جزئّية ليس فيها نّص عاّم كهذا الّنّص 

عارضوه  ( لن نستعين بمشرك )هذا نّص عاّم  ( إنّا لن نستعين بمشرك )ات اّلذي خالفوه يف تلك اجلزئيّ 

جبزئّيات معليش اآلن نغّض الّنظر ألنّه ال نريد البحث أو جتديد البحث يف شيء مضى و انقضى و ال نزال جند 

ر لكن هذه االستعانة اآلثار املشؤومة لذلك الواقع املؤمل و املؤسف .ها حنن نوافقهم جدال جبواز االستعانة بالكّفا

ليس هلا حدود على اإلطالق ؟ أم هلا حدود و قيود و شروط ؟ هم أخذوها على اإلطالق . فما هو دليل 

اإلطالق ؟ ال شيء سوى تلك األدّلة اجلزئّية مثال استعان بأدرع صفوان بن أمّية هذه جزئّية , استعان ذّكرنا بإيش 

  ؟

  احلليب : خزاعة .

آخره . مع أنّه ما استعان هم كان هلم حلف أو ما شابه ذلك من املعاهدات و االتّفاقات  خزاعة , إىل الشيخ :

. فاآلن اّلذين قالوا يف مقاالم و حّرروا يف رساالم خالفوا املسلمني مجيعا ألّم أطلقوا القول جبواز االستعانة 

أبو عبد اهللا أبو احلارث وأبو ليلى بيذكروين بالكّفار و أنا أظّن قلت يف بعض يعين أشرطيت و حماضرايت و لعّله 

  قلت هذا أو ما سّجل . قلت ما بقى عليهم يستعينوا إالّ باليهود .

  قلتها نعم . السائل :

  قلنا هذا ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

باليهود ؟  أظّن أنّه ال ميكن مسلم عنده ذرّة من عقل يقول جيوز اإلستعانة باليهود . لكّنهم هل استعانوا الشيخ :

و استعانوا بشّر من اليهود و اهللا أنا قلت و أظّن أّن هذه مصيبة ال يعرف العامل  ...ما استعانوا باليهود 

اإلسالمي هلا مثيال . حنن نعرف أّن العامل اإلسالمي يعيش يف مصائب كبرية و كبرية جّدا . لكن هذه املصائب 

 " يربدغوا "لون اخلالص منها و قسم منها بالّتعبري الّسوري قسمني . قسم مصائب يعرتف ا املسلمون و حياو 

الربدغة هو الّدهانة لألملس جيعلوه المعا تضليل و هذا معروف لدى حنن معشر املوّحدين إنّه بيسّمون االستغاثة 

 ما دامت العقلّية أّن بغري اهللا توّسال و الّتوّسل بغري اهللا تقرّبا إىل اهللا إىل آخره . معناه أن هذه املصائب لن تتغّري 



هذه قربات إىل اهللا و ما فيها خمالفة للّشريعة و كذلك مثال البيع بثمنني , مثن الّنقد أقّل و مثن الّتأجيل أكثر 

اهللا أكرب يستدّلوا  (( و أحّل اهللا البيع و حّرم الّربا ))حالل قال اهللا تعاىل شوفوا كمان هاي من مجلة األدّلة 

اّليت مل جير عليها عمل املسلمني إطالقا لن جتد يف القرون األوىل و الثّانية و الثّالثة مسلم يستغّل  بالّنصوص العاّمة

حاجة الفقري و ما بيقرضوا بيقول له روح اشرتي حاجتك و أنا أدفع لك الّثمن بس بّدي مراحبة بيسّموا بغري 

ك ؟ احلمد هللا . املقصود فقالوا و أّلفوا يف امسها هاي مسكونة األرض كمان هاه ؟ مسكونة لكن انفّكت ما هي

جواز االستعانة بالكّفار بدون حدود ما وضعوا حوهلا قيودا علما مع أنّه املذهب احلنبلي اّلذي ينتمون إليه قّيد 

قيدتنا ما االستعانة بقيد مهّم جّدا يدّل على فقههم و أّم ما كانوا متأثّرين باألجواء اّليت نتأثّر ا اليوم و نغّري ع

بني الّضحى و املساء قالوا جيوز االستعانة بالكّفار بشرط أن تكون الغلبة للمسلمني , اهللا أكرب . أن تكون الغلبة 

للمسلمني . هل الغلبة للمسلمني اّلذين استعانوا بالكّفار ؟ أم الغلبة للكّفار و أنا أظّن أيضا قلت و ذّكروين 

يكون يف اجليش األمريكي يهود و هؤالء اليهود بس يشّموا رائحة أرض  لكثرة ما أنسى ما الذي يضمن لنا أن

خيرب حيّنوا إليها و حيتّلوها . من اّلذي يستطيع أن خيرجهم ؟ اجليش املسلم اّلذي استعان بالكافر األقوى ؟ ال 

عوديّة من االستعمار يستطيع. إذا القضّية راجعة إىل معجزة من اهللا عّز و جّل هي اّليت ميكن أن ختّلص البالد السّ 

اّلذي ليس له مثيل يف كّل تاريخ اإلستعمار الغريب للبالد اإلسالمّية ألّن املستعمرين اّلذين استعمروا البالد 

اإلسالمّية ما دخلوها إالّ قهرا للمسلمني . حنن يف سوريّة ما دخل اجليش الفرنسي غازيا و إّال كّلكم مسعتم بوقعة 

د ما دخل اإلجنليز كذلك و اليهود مادخلوا فلسطني إّال كذلك , فاآلن نسّلم بالدنا و هذه البال " ميسلون "

املفروض اّليت هي عقر دار اإلسالم لقمة سائغة بإيش ؟ هؤالء أصدقائنا إىل اآلن نسمع يف اإلذاعة أّن هؤالء 

ود و يعطّلون تنفيذ القرارات الكّفار أصدقاؤنا . كيف هؤالء أصدقاؤنا و هم اّلذين يغّذون اليهود و ميّدون اليه

اّليت وضعها جملس األمم أو األمن يعطّلوا لصاحل اليهود و نأيت نسّميهم أصدقائنا و ياليت شعري أين احملاضرات 

إذا كان  (( و من يتّولهم منكم فإنّه منهم ))؟ أين الكلمات اّليت كانت تذاع قبل هذه الفتنة حول توّيل الكّفار 

 ذه الّدائرة الوسيعة و الوسيعة جّدا ليس تولّيا للكّفار فليت شعري ما هو الّتوّيل للكّفار ؟ هذا هذه االستعانة

تعطيل للّنصوص الّشرعّية مباذا ؟ بأدلّة جزئّية جّدا وقعت من الّرسول عليه الّسالم لكّن الّرسول يف أّي جزئّية عليه 

ملستعان م هم األدىن فكيف حيتّج و أخونا الرّبيع اهللا الّصالة و الّسالم استعان فيها كان هو األعلى و كان ا

يهدينا و يهديه و بريوح يؤّلف رسالة و بيقول إيش ؟ يقول االستعانة بالكّفار يف حماربة إيش ؟ امللحدين . هاي  

كمان مصيبة أخرى أنا أخشى ما أخشى , شو الفرق بني حزب البعث العراقي و حزب البعث الّسوري ؟ ألّفنا 

لة يف حماربة املسلمني العراقّيني و أقوهلا صراحة على عجرهم و جبرهم لكن على كّل حال هم مسلمون و رسا



ليسوا بعثّيني و إّمنا البعث هو احلاكم كالّشعب الّسوري اّلذي أنا منهم فهل أنا بعثي ؟ هل األلوف بل املاليني 

بعثّيون فما الفرق بني إجازة االستعانة باألمريكان و  من الّسورّيني هم بعثّيون ؟ ال و اهللا . لكن احلّكام هؤالء

الربيطان و هم ألّد أعداء املسلمني و يف هؤالء اّلذين استعانوا م حزب البعث الّسوري !! طّيب ما الفرق بني 

حزب البعث الّسوري و حزب البعث العراقي يف احلقيقة ليس هناك استعانة من الّسعودّيني بالّسعودّيني و ال 

أمريكا و لكن ذلك فرض عليهم فرضا و إن فرضنا بأّن الّسعودّيني قالوا دخلك يا بوش أغثنا من حزب البعث ب

فبوش فرض أنّه الزم يكون اجليش املصري و اجليش الّسوري لكي نظهر أمام العامل اإلسالمي أّن هذا ليس اعتداء 

اين فإذا كيف يؤّلف رسالة ستسطّر ما شاء اهللا إىل أمريكّيا هذه جيوش عربّية تقاتل مع اجليش األمريكي و الربيط

سنني طويلة يف جواز االستعانة باألمريكان و الربيطان حملاربة اجليش العراقي اّلذي ال ميّثل حزب البعث الكافر  

كاجليش الّسوري بل اجليش الّسوري ميّثل حزب البعث أكثر من اجليش العراقي ألّن اجليش الّسوري مؤّلف من 

ني من إمساعلّيني أّما اجليش العراقي بال شّك فيه كثري من البعثّيني لكن هو كشعب إّما سّين أو شيعي علويّ 

فمتناقضات املقصود ا تربير هذا الواقع فنسأل أن يكشف الغّمة على األّمة و ليس هلا من دون اهللا كاشفة . 

  أمسعت جديدا ؟

جزاك اهللا خري يعين إيش نظّن يعين بعض قادة العمل اإلسالمي جزاك اهللا خريا , نفس القدمي . شيخنا  السائل :

  . ...يف األردن بالّذات , ملاذا تظّن أّن بعض قادة العمل اإلسالمي يف األردن بالّذات صاروا و دعموا صّداما 

راق  ألّم حيّكمون أهواءهم و ال يقفون مع الّشرع يعين ينتصرون للعراق , طّيب شو الفرق بني الع الشيخ :

كحاكم ؟ و أّي حاكم من احلّكام اّلذين قد يزيّنون حكمهم و عملهم ال فرق يف ذلك أبدا و لذلك فنحن كّنا 

و ال نزال و احلمد هللا على ذلك حنن بني حجري الّرحى حينما ننكر استعانة الّسعودّيني بالكّفار نصبح عدّوا 

ننكر على تشييد بصّدام و إنّه تغّري و صلح حاله إىل  للّسعودّيني و حنن معهم على األقّل يف الّتوحيد و حينما

آخره و ترّيث هذا رجل قضى حنو عشرين أو ربع قرن من الّزمان و هو يفرض حزب البعث على املسلمني هناك 

و أحكامه و كثري من املسلمني الّصاحلني قتلوا فنحن ما أشفقنا على حزب البعث إّمنا أشفقنا على الّشعب 

أنتم اآلن ترون آثار االستعانة بالكّفار ماذا أصاب الّشعب العراقي من التمّزق و الّتفّرق حيث أصبح العراقي و ها 

األمريكان جنوب العراق و مشال العراق و اهللا أعلم أيضا مىت خيرجون من هناك فنسأل اهللا عّز و جّل أن يرحم 

حيح و أن ال يتعّصبوا حلاكم و أن يعطّلوا كلمة عباده املسلمني و أن يلهمهم الّرجوع إىل الّدين على الفهم الصّ 

شاعت يف العصر احلاضر وّيل األمر هكذا يريد , وّيل األمر من هو ؟ هو عمر بن اخلطّاب هو رجل من الّناس 

وّيل األمر هذا واجب عليه من قدمي أنّه يشّكل جملس شورى و هو أحوج إىل هذا املنهج من عمر بن اخلطّاب , 



(( ال إذا كان يريد أن يعتّد برأيه و بشخصه و بعلمه و خباّصة بعد أن مسع تلك الّشهادة ّممن  عمر بن اخلطّاب

( إيه يا بن الخطّاب ما سلكت فّجا إالّ سلك الّشيطان فّجا غير  ينطق عن الهوى إن هو إالّ وحي يوحى ))

ا إىل آخره لكن ال هو يعرف كما كان هو بيستقّل افعل ال تفعل , افعلوا ال تفعلوا , اهجموا و امسكو   فّجك )

و رسول اهللا أوىل بأن ال يشاور فضال عن عمر  (( و شاورهم في األمر ))أنزل اهللا على قلب حمّمد عليه الّسالم 

. عمر أوىل أن يشاور من الّرسول و الّرسول أوىل من عمر من أن ال يشاور ألنّه ما يتكّلم إّال بوحي الّسماء و 

فكّل دولة مسلمة تّدعي بأّا حتّكم شريعة اهللا و  (( و أمرهم شورى بينهم ))ّية أبديّة لكن جعلها قاعدة شرع

حتكم مبا أنزل اهللا قبل كّل شيء جيب أن يكون لديها جملس شورى هذا الس جيب أن يكون فيه خنبة العلماء 

إن كان مثال اقتصاد إن كان اجتماع , إن   أّوال علماء يف الّشرع , ثانيا علماء يف كّل العلوم اّيل حباجة ذا اتمع

كان سياسة , إن كان جيش إىل آخره . هذا الس إذا طرأ على البالد اإلسالمّية طارئ يستشار بعد ذلك يقال 

رأى وّيل األمر كذا . أّما وّيل األمر ما استشار قيل له افعل كذا ففعل ّمث يفرض على أهل العلم أن يربّروا و أن 

ا الواقع هذا ليس من اإلسالم يف شيء أبدا , ولذلك فأنا أريد أن أهتبلها فرصة و أن أكسب وجود يسّوغوا هذ

أخ لنا قدمي لعّل عنده علم نصّحح به بعض مفاهيمنا الّسابقة , فنحن نقول أّن األمريكان جاء اجليش إىل 

  الّسعوديّة دون استشارة أهل العلم ما رأيك ؟ هل استشريوا ؟

  يا شيخ ما وقعت االستشارة إالّ بعد وجود اجليش األمريكي تقريبا . سائل آخر : ال

  بارك اهللا فيك , هذا الذي نظّنه مع األسف الّشديد . الشيخ :

سائل آخر : لكن حّىت يا شيخ بالّنسبة للجواز ال ينطبق على الوضع احلايل يف اململكة ألّن املسألة تعّدت يعين 

  مريكّية تقريبا بالّنسبة للحرب .مستوى االستعانة فأصبحت قيادة أ

  أصبحت ؟  الشيخ :

سائل آخر : القيادة أمريكّية , يعين حّىت قبل اهلجوم اجتمعوا من أجل دراسة اهلجوم الربّي فالقادة اّلذين اجتمعوا 

  مل يكن بينهم سعودي و ال عريب تقريبا .

  حنن قلناه هذا ظّنا من قبل . الشيخ :

  . ...وج غري متوّقع يعين , اآلن القّوات األمريكّية تعمل لوضع قواعد سائل آخر : بالّنسبة للخر 

  ال حول و ال قّوة إّال باهللا . الشيخ :

سائل آخر : و فيها أسلحة ثقيلة , عند احلاجة تقوم القّوات األمريكّية املوجودة يف اجلزيرة اهلنديّة بوجود حراسات 

ا باحلراسة على هذه القواعد من حدوث أّي شيء يف داخل قريبا من عشرة أالف أو تسعة أالف جندي يقومو 



  اململكة تقوم الطّائرات بإسقاط املظلّيني يف هذه القواعد .

  اهللا أكرب هذه املشكلة . هذا هو اإلستعمار . الشيخ :

يكون سائل آخر : أبو بكر اجلزائري يقول ما استعمرت الّديار كما قال األلباين , فاالستعمار يكون عسكريّا و 

  . ...يف املواطن و املواقع و كذا 

طّيب أمسعنا خرب عن صديقنا احلبيب الّشيخ بن عثيمني , خرب باألّول يؤيّد االستعانة , بعدين مسعنا  الشيخ :

  خربا آخر كأنّه يعين بعد ما شاف كأنّه يعين عّدل من رأيه , هل هذا صحيح ؟ كما نرجوا .

  شاعات كثرية أيّام األحداث .سائل آخر : ما أدري يا شيخ لكن اإل

  ال اآلن خلصنا من األحداث زعموا . الشيخ :

سائل آخر : لكن املعروف عن الّشيخ إذا كان غّري قوله يعرف به الّناس مجيعا فإذا كان رجع عن فتواه فالبّد يعلن 

  للجميع .

  يعين ما فيه عندكم معلومة . الشيخ :

ات تقول أّن الّشيخ عبد العزيز رجع فالّشيخ الزال يؤّكد أنّه ما رجع سائل آخر : ما بلغنا شيء , حّىت اإلشاع

  عن فتواه .

  هكذا . الشيخ :

  سائل آخر : هذا الّشيخ بن باز أّما الّشيخ بن عثيمني ما مسعنا منه شيء من هذا الكالم .

  طّيب فيه هناك تصّور ضغط على الّشيخ بن باز . الشيخ :

, بس أظّن الّشيخ ما هو من الّناس الذين خيضع للّضغوط ميكن تقول تضليل أو سائل آخر : اهللا أعلم يا شيخ 

  يعطى كالم غري صحيح فهذا حمتمل .

  ممكن . الشيخ :

  سائل آخر : لكن الّضغط فما هو مضغوط عليه .

  هذا اّلذي نعرفه عن الّشيخ , اهللا املستعان . الشيخ :

  أنّه ليس من الذين يضغط عليهم .سائل آخر : هذا الذي ظّنناه يف الّشيخ بن باز 

  . ...أي نعم , هذا ليس ببعيد  الشيخ :

سائل آخر : يف األحداث كان معزول الّشيخ تقريبا صعب جّدا تصل إليه باهلاتف أنا حاولت تقريبا مّدة نصف 

  شهر ما استطعت أصل للّشيخ أيّام األحداث .



عندكم هيك تساؤالت , أنّه لعّله مّتصل ببعض اجلهات طّيب الّشيخ أمان يف حوله تساؤالت هنا فيه  الشيخ :

  احلكومّية هناك .

  سائل آخر : و اهللا يا شيخ يعين معروف الّشيخ حمّمد أمان بعقيدته الّسليمة .

  هؤالء كّل اّلذين كتبوا وأيّدوا هذه ما هلا عالقة بالعقيدة هذا له عالقة باالجتهاد . الشيخ :

ألفاظه شديدة يف الّرّد , تكّلم مع الشيخ ربيع حول الّرّد قال شّديت مع شيخنا  سائل آخر : يعين ميكن الّشيخ

الشيخ ناصر فبلغنا أّن الّشيخ قال هذه إفريقّييت بالّنسبة للشيخ حمّمد أمان وهو سبق أن مجع الّناس و قال الشيخ 

ا الّرّد عاّم و استغّلت بعض ناصر من مشائخنا و بعض األلفاظ اّليت كانت وردت منه ما قصدت ا الّشيخ إمنّ 

الّصحف توجيه الكالم حبيث أنّه مثال يذكرون ذّم الشيخ ناصر ّمث يأتون باملدح يف أبو غّدة يف نفس الّصفحة . 

  أي نعم .

 يا اهللا يا أبو ليلى . الشيخ :


